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I. Nazwa, adres Zamawiającego oraz informacje ogólne
1. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice, zwany
dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na n/w roboty budowlane:
„Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce - etap II"
2. Zamawiający:
Adres:
Województwo:
tel.:
NIP:
REGON:

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o.
Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice
Dolnośląskie
74/ 850-44-16 lub 74/ 850-40-16
8840018704
890591552

3. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Zakład
Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o. w Strzelcach.
4. Niniejsze Warunki Zamówienia są materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w
ramach niniejszego postępowania.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz zawierających warianty.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego.
III. Opis przedmiotu zamówienia i lokalizacja
1. Przedmiotem zamówienia jest „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce
- etap II”. Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie:
1) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP o średnicy DN200 wraz z przyłączeniami na odcinku
St1 do S 79.4,
2) przyłączy z rur PP o średnicy DN160 na odcinku od S37.1 do S54.1,
3) kanalizacji sanitarnej tłocznej DN63 na odcinku S.79.4 do budynku nr 49,
4) 2 kompletnych przepompowni z zasilaniem wraz z zagospodarowaniem terenu wokół
przepompowni,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna (załącznik nr 5 do
niniejszego zapytania ofertowego), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz projekt budowlany – przyłącze
energetyczne przepompowni oraz wytyczne do przepompowni (załącznik nr 7 do niniejszego
zapytania ofertowego). Przedmiar robót (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego) nie
stanowi opisu przedmiotu zamówienia, a jest wyłącznie dokumentem pomocniczym do sporządzenia
wyceny oferty.
4. Zamawiający informuje, iż w związku z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawca
kalkulując oferowane przez siebie wynagrodzenie musi uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie z
tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności następujące koszty:
1) organizacja, zagospodarowanie i likwidacja placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie,

2) wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza (wykonana w wersji papierowej i elektronicznej)
robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej,
3) zabezpieczenie miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem,
4) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają
sporządzenia takiego planu,
5) wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku; gruzu, złomu, ziemi, itp. z
terenu objętego budową,
6) opłaty za składowisko odpadów,
7) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót i
zagospodarowania placu budowy,
9) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie we właściwym organie
zatwierdzenia tegoż projektu oraz poinformowanie na piśmie właściwe służby o wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu w odpowiednim terminie i odpowiednie oznakowanie dróg w miejscu
budowy,
10) wszystkie koszty i formalności związane z zajęciem pasa drogowego,
11) roboty odtworzeniowe, w tym odbudowa nawierzchni drogowych,
12) nadzory nad robotami związanymi z obcym uzbrojeniem,
13) próby i odbiory robót z udziałem wymaganych instytucji, inwestora i użytkownika,
14) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
15) wykonawca uzyska protokoły odbioru terenu po wykonanych pracach od wszystkich właścicieli
lub zarządców terenu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji
zadania zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 z późn.zm.).
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przepisów prawa ochrony środowiska
i przepisów BHP w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objętego umową.
7. Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez
niego nadzorowana i gwarantowana.
8. Całość zamówienia należy wykonać z materiałów nowych, posiadających aktualne atesty.
9. Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i
producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz
estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od
wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych i wszelkich innych cech jakościowych nie gorszych niż użyte w dokumentacji.
10. Zamawiający informuje, iż w dokumentacji budowlanej założone zostało wykonanie części sieci
kanalizacyjnej z rur PP XS DN150 natomiast Zamawiający wymaga wykonania tej części sieci
kanalizacyjnej z rur PP DN160 SN8. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż jako przyjęte w
dokumentacji budowlanej rury PP XS DN200 rozumie każde rury PP DN200 min. SN8 dopuszczone
do sprzedaży na rynku polskim.
11. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
1). 45.23.24.40-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków (kod
główny),
2). 45.23.24.23-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków,

3). 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
IV. Termin wykonania zamówienia i warunki gwarancji
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: osiem miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą iż:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350.000,00 zł
2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 550.000,00 zł,
3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:
a) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości
minimum 800 metrów, w tym budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości
minimum 600 metrów oraz odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w
ilości minimum 800 m2,
b) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przepompowni o wydajności minimum
10,8 m3/h.
Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu wykonanie przez Wykonawcę ww.
robót w ramach 1 umowy/zlecenia/zamówienia/kontraktu.
4) dysponują min. 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy dla robót objętych przedmiotem
zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami objętymi
przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające im uprawnienia uznane na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z
póź. zm.), oraz posiadają doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji
minimum 2 umów (kontraktów), z których każda polegała na budowie, przebudowie lub rozbudowie
sieci kanalizacji sanitarnej o dł. minimum 1 km (dotyczy każdej z wykonanych umów/kontraktów),
z zastrzeżeniem iż wykazane umowy/kontrakty dotyczyły budowy, przebudowy lub rozbudowy
łącznie minimum 600 metrów sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z wykonaniem min. 2 kpl.
przepompowni ścieków z monitorowaniem radiowym.
2. Ocena udziału w postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie ,,spełnia/nie spełnia" na podstawie
dokumentów złożonych wraz z ofertą określonych w rozdz. X ust. 6 niniejszego zapytania, z
zastrzeżeniem rozdz. XV pkt. 9 zapytania ofertowego.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania informacji pocztą
elektroniczną.

2. Wykonawcy, którzy otrzymali warunki zamówienia, o wszystkich zmianach, poprawkach czy
dodatkowych informacjach w prowadzonym postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni
pisemnie, a w szczególnych okolicznościach, także telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem.
VII. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Prezes Zarządu – Agata Krawiec email: biuro@zuwik-strzelce.pl.
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 14.000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku
następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2020 poz.
299).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do:
a) zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w rozdz. XV ust. 9 zapytania ofertowego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 6 zapytania ofertowego, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) zapłacenia pełnej kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie, lub
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy”.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w ust. 2 pkt 4)
5.Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek
bankowy Zamawiającego prowadzony przez: BS Świdnica o/Marcinowice nr 72 9531 1029 2001
0000 5210 0001 z dopiskiem „Wadium - Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Strzelce- etap II”.
2) w przypadku składania wadium w innej postaci niż pieniądz Wykonawca winien ORYGINAŁ
gwarancji lub poręczenia złożyć za potwierdzeniem w siedzibie Zamawiającego (chyba, że z

warunków gwarancji lub poręczenia jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować
uprawnienia wynikające z gwarancji lub poręczenia niezależnie od tego kto posiada oryginał
gwarancji lub poręczenia, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. – wówczas może być
przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3) Wykonawca może dokument wymieniony w pkt 2) załączyć do składanej Oferty. Zaleca się
wówczas umieszczenie go w oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem
zawartości – „wadium”.
4) w każdym razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu składania ofert
(niezależnie od formy wadium).
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium, a w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
3) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w części XV ust 10 zapytania ofertowego,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
części X ust 6 pkt 6 zapytania ofertowego, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
4) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w formie pisemnej (papierowej) zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym
dokumencie.

3. Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszych warunków zamówienia oraz obejmować cały
zakres przedmiotu zamówienia (bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań) i oferować tylko jedną cenę
ostateczną.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W
przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z
dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał
pełnomocnictwa do podpisania oferty lub kserokopię poświadczoną notarialnie.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej (papierowej) w języku polskim pismem maszynowym
lub czytelnie odręcznie, według formularza ofertowego przygotowanego przez Zamawiającego,
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Wykonawca powinien wypełnić formularz ofertowy niezmywalnym tuszem lub atramentem.
Wszystkie poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez osobę upełnomocnioną.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie,
zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4) Koperta powinna być opisana w następujący sposób: Oferta na robotę budowlaną: „Sieć kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce- etap II”
5) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
6) Do oferty należy dołączyć:
a) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania i podpisania oferty, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru,
b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 6) lit.a),
c) informację banku potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w wysokości min. 350.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert;
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 550.000,00 zł;
e) dokumenty (np. referencje lub inne dokumenty), potwierdzające spełnianie warunku udziału w
postępowaniu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 3), sporządzone zgodnie z zał. Nr 9 (wykaz
wykonanych robót);
f) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby inżynierów budownictwa, potwierdzające spełnianie warunku udziału w
postępowaniu określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 4), sporządzone zgodnie z zał. Nr 11 (wykaz kadry);
7. Kserokopie dokumentów składanych wraz z ofertą muszą być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upełnomocnioną do jego reprezentacji.
8. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z
niniejszymi warunkami zamówienia.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty i uczestnictwem w niniejszym
zapytaniu ofertowym.

10. Wypełniony załącznik nr 10 do niniejszego zapytania ofertowego, określający parametry
oferowanej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z kartami katalogowymi i dokumentacją
techniczną zaproponowanego urządzenia.
11. Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty zestawienia rzeczowo-finansowego, którego wzór
stanowi załącznik nr 8 niniejszego zapytania. Zestawienie rzeczowo-finansowe Wykonawca, który
zostanie zaproszony do podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, dostarczy
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty sporządzone w sposób określony w rozdz. X należy składać w siedzibie Zamawiającego,
tj. w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o., Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice, do
dnia: 17.11.2021 r, do godz. 10:00
2. Oferty należy składać:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. poz. z 2020 r. poz. 1041) lub,
2) za pośrednictwem posłańca lub kuriera lub,
3) osobiście.
3. Oferty złożone w terminie określonym w ust. 1, zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w
dniu 17.11.2021 r. o godz. 11:00.
4. W przypadku składania oferty w sposób określony w ust 2 pkt 1) lub 2) za datę złożenia oferty
Zamawiający uzna datę (dzień i godzina) wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie datę
(termin) wysłania/nadania oferty.
XII. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia. Przez cały okres realizacji zamówienia cena oferty nie będzie podlegała
zmianom ani korektom chyba, że zmiana i korekta wynikać będzie ze zmiany przepisów prawa.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę netto, podatek od towarów i usług VAT oraz
cenę brutto, obejmującą wszystkie koszty objęte przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem
wszelkich opłat oraz ewentualnych upustów i rabatów.
3. Cena końcowa brutto oferty, podatek VAT oraz cena netto mają być podane przez Wykonawcę w
złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku cyfrowo i słownie.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Wykonawca za
najniższą cenę otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według podanego w ust 2
wzoru.
2. Sposób oceny ofert (ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę za kryterium), dokonana
będzie według następujących zasad:
1) Kryterium ceny - wskaźnik (C) podlegać będzie ocenie na podstawie ceny brutto, podanej w
formularzu oferty.
2) Wskaźnik (C) obliczamy według wzoru:
Cena oferty najtańszej z badanych
(C)= ....................................................................... x 100
Cena oferty badanej

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do
podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, w
terminie i miejscu podanym przez Zamawiającego wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w
oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
XV. Tryb oceny ofert.
1.

2.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie w sposób niezgodny z treścią niniejszego
zapytania,
2) Wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 2,
3) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
4) oferta zawiera rażąco niską cenę,
5) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 2),
6) nie złożenia oświadczenia o treści określonej w ust. 8 formularza oferty stanowiącej
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
7) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w tracie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
6. Przedstawienie przez Wykonawcę w złożonej ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.
7. Jeżeli zaoferowana cena, wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia
ceny.
8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
9. Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
niniejszym postępowaniu, pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, lub gdy złożone przez niego oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają

błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu. Zamawiający informuje, iż wezwanie Wykonawcy, o którym mowa w
niniejszym ust. może nastąpić wyłącznie jeden raz.
10. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.
11. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożą takie oferty, do
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając
oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny netto wynikającej z umowy na okres realizacji zamówienia oraz na okres udzielonej gwarancji.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 310).
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający wymaga
przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia na okres realizacji zamówienia oraz na
okres rękojmi za wady zgodnie z okresem udzielonej gwarancji.
4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu (gwarancji lub poręczenia) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania
umowy w sprawie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na rachunku bankowym.
6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank,
ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania,
bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. Z treści dokumentu musi wynikać,
iż z tytułu należytego wykonania umowy jest on ważny minimum 30 dni ponad termin wykonania
zamówienia oraz z tytułu rękojmi za wady, jest on ważny minimum 15 dni ponad zaoferowany
termin rękojmi za wady.
8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
XVII. Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy
3. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
4. Załącznik nr 4 – Mapa z lokalizacją sieci
5. Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna
6. Załącznik nr 6 – specyfikacja techniczna
7. Załącznik nr 7 – Przyłącze energetyczne przepompowni oraz wytyczne do przepompowni
(strefowej i przydomowej)
8. Załącznik nr 8 - Zestawienie rzeczowo-finansowe
9. Załącznik nr 9 - Wykaz wykonanych robót
10. Załącznik nr 10- Parametry oferowanej przepompowni ścieków
11. Załącznik nr 11- wykaz kadry.

